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УСТАВНИ СУД
3462

Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник Ве сна Илић Пре лић и су-
ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо кић, 
др Аг неш Кар таг Од ри, Ка та ри на Ма ној ло вић Ан дрић, мр Ми лан 
Мар ко вић, др Бо са Не на дић, др Дра ги ша Б. Сли јеп че вић, др Дра ган 
Сто ја но вић, Са ба ху дин Та хи ро вић, мр То ми слав Стој ко вић и Пре-
драг Ћет ко вић, на осно ву чла на 167. став 1. тач ка 1. Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 23. де цем бра 2014. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

Утвр ђу је се да од ред бе чла на 86б За ко на о На род ној бан ци 
Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/03, 55/04 и 44/10) ни су у 
са гла сно сти са Уста вом.

Обра  зло же  ње

Ре ше њем Устав ног су да од 19. де цем бра 2013. го ди не, по-
во дом под не те ини ци ја ти ве, по кре нут је по сту пак за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 86б За ко на на ве де ног у из ре ци. Пре-
ма на во ди ма ини ци ја то ра, оспо ре ном од ред бом чла на 86б став 1. 
За ко на о На род ној бан ци ис кљу чу је се објек тив на од го вор ност 
На род не бан ке Ср би је, ње них ор га на и рад ни ка и уво ди прин цип 
су бјек тив не од го вор но сти, чи ме се оне мо гу ћу је оште ће ним ли ци-
ма да тра же на кна ду за не за ко ни те рад ње На род не бан ке, ње них 
ор га на и рад ни ка. Ини ци ја тор ис ти че да се овом од ред бом За ко на 
оште ће на ли ца оба ве зу ју да до ка зу ју на ме ру или крај њу не па жњу 
за на ста нак ште те, при од лу чи ва њу у На род ној бан ци Ср би је, што 
је про тив но прин ци пу ус по ста вље ном у чла ну 35. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је. Ини ци ја тор пред ла же да Устав ни суд, до до но ше ња 
ко нач не од лу ке, об у ста ви из вр ше ње по је ди нач них ака та На род не 
бан ке Ср би је до не тих на осно ву оспо ре не од ред бе чла на 86б став 
1. За ко на о На род ној бан ци Ср би је. 

Устав ни суд је у на ве де ном ре ше њу оце нио да се мо же по ста-
ви ти пи та ње устав не уте ме ље но сти оспо ре не од ред бе чла на 86б 
став 1. За ко на о На род ној бан ци Ср би је, а због са др жи не и прав-
но-ло гич ке по ве за но сти од ре да ба ст. 2. и 3. истог чла на За ко на са 
од ред бом ста ва 1. овог чла на, Устав ни суд је ре шио да по кре не по-
сту пак за оце ну устав но сти чла на 86б у це ли ни, са гла сно од ред би 
чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 109/07, 99/11 и 18/13  – Од лу ка УС), оста вља ју ћи На род ној 
скуп шти ни рок од 60 да на да до ста ви од го вор по во дом по кре ну-
тих устав но прав них пи та ња.

По ла зе ћи од са др жи не на во да ини ци ја то ра, а има ју ћи у ви ду 
по себ но од ред бе чла на 35. ст. 2. и 3. Уста ва  ко ји ма је утвр ђе но да 
сва ко има пра во на на кна ду ма те ри јал не или не ма те ри јал не ште-
те ко ју му не за ко ни тим или не пра вил ним ра дом про у зро ку је др-
жав ни ор ган, од но сно има лац јав ног овла шће ња, те да се за ко ном 

од ре ђу ју усло ви под ко ји ма оште ће ни има пра во да зах те ва на кна-
ду ште те не по сред но од ли ца ко је је ште ту про у зро ко ва ло, у по-
ступ ку пред Устав ним су дом оце ње но је да се као устав но прав но 
спор на по ста вља ју сле де ћа пи та ња:

 – да ли се оспо ре ним про пи си ва њем у чла ну 86б став 1. За-
ко на о На род ној бан ци Ср би је ис кљу чу је од го вор ност На род не 
бан ке Ср би је за ште ту ко ја на ста не у оба вља њу по сло ва На род не 
бан ке, су прот но од ред би чла на 35. став 2. Уста ва;

 – да ли се ве зи ва њем од го вор но сти На род не бан ке за при чи-
ње ну ште ту за до ка зи ва ње усло ва про пи са них оспо ре ним чла ном 
86б став 1. За ко на о На род ној бан ци Ср би је (до ка зи ва ње по сто ја-
ња на ме ре, од но сно крај ње не па жње за про у зро ко ва ну ште ту) од-
го вор ност На род не бан ке Ср би је као прав ног ли ца уре ђу је на исти 
на чин као и пи та ње од го вор но сти за по сле них у На род ној бан ци, 
чи ме се до во ди у пи та ње са гла сност на ве де не од ред бе За ко на са 
од ред ба ма чла на 35. ст. 2. и 3. Уста ва;

 – да ли се про пи си ва њем од го вор но сти за по сле них у На род-
ној бан ци за на кна ду ште те ко ја на ста не у оба вља њу по сло ва На-
род не бан ке Ср би је,  под усло ви ма утвр ђе ним од ред бом чла на 86б 
став 1. на ве де ног За ко на, мо же са свим ис кљу чи ти од го вор ност 
На род не бан ке Ср би је за при чи ње ну ште ту у оба вља њу по сло ва 
На род не бан ке, у сми слу од ред бе чла на 35. став 2. Уста ва;

 – да ли се оспо ре ном од ред бом чла на 86б став 1. За ко на са-
свим ис кљу чу је од го вор ност На род не бан ке Ср би је за ште ту у си-
ту а ци ја ма ка да по је ди ни ор ган На род не бан ке или за по сле ни ни је 
про у зро ко вао ште ту на мер но или крај њом не па жњом, те да ли је 
та кво про пи си ва ње су прот но оп штим на че ли ма и ре ле вант ним од-
ред ба ма За ко на о обли га ци о ним од но си ма ко ји ма су уре ђе ни од-
но си ко ји на ста ју из про у зро ко ва ња ште те и од го вор ност прав них 
ли ца пре ма тре ћем по истом осно ву.

У од го во ру ко ји је Устав ном су ду до ста вио Од бор за устав-
на пи та ња и за ко но дав ство На род не скуп шти не 21. фе бру а ра 
2014. го ди не на во ди се, из ме ђу оста лог, да од ред ба чла на 35. став 
2. Уста ва га ран ту је гра ђа ни ма да се у обли га ци о ним од но си ма 
са но си о ци ма јав них овла шће ња ко ји про из ла зе из про у зро ко ва-
ња ште те „не ће при ме ни ти док три на иму ни те та су ве ре на”, али 
да се њо ме не про пи су је објек тив на од го вор ност др жав них ор га-
на и ор га ни за ци ја и но си ла ца јав них овла шће ња за сва ки њи хов 
про пуст у ра ду ко ји дру го ме про у зро ку је ште ту, ни ти се утвр ђу ју 
усло ви под ко ји ма оште ће ни има пра во да зах те ва на кна ду ште-
те. Од бор сма тра да је не спор но да се за ко ном, по ред усло ва под 
ко ји ма оште ће ни има пра во да на кна ду ште те зах те ва не по сред-
но од ли ца ко је је ште ту про у зро ко ва ло, мо гу про пи са ти и усло-
ви под ко ји ма др жав ни ор ган, има лац јав них овла шће ња, ор ган 
ауто ном не по кра ји не или ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве од-
го ва ра ју за ште ту ко ју про у зро ку ју у свом ра ду. Пре ма на во ди ма 
из од го во ра, то зна чи да Устав овла шћу је за ко но дав ца да, има ју ћи 
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